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Dankwoord 

Mijn promoter, prof. J.C. Goslings
Beste Carel, jouw snelheid en precisie zijn ongenaakbaar. Jij doet nooit iets 
half of op je gemak. Even een stuk doornemen ging al� jd tot op de komma 
en elke dubbele spa� e werd gecorrigeerd. Elk gesprek was weer inspirerend 
en je analyse was scherp. Ik heb grote waardering voor de manier waarop 
jij met Jan Luitse en Kees-Jan Ponsen de Traumatologie in het AMC tot een 
kunst hebt verheven. Ik ben trots dat ik daar deel van mag uitmaken en kijk 
uit naar de laatste twee jaren van mijn opleiding als ik weer terugkom op het 
nest. 

Mijn co-promotor dr. S.E.J.A. de Rooij 
Beste Sophia, ik wil je hartelijk danken voor de inspirerende gesprekken, 
enthousiasme en mo� va� e. Via Roos van Nieuwenhuizen kwam ik bij jou 
terecht en zat al snel le� erlijk en fi guurlijk tot over mijn oren in de CTI’s 
(vragenlijsten). Dankzij jouw crea� viteit hebben we drie mooie stukken 
geschreven en laten zien dat de CTI (die jij mede ontwikkelde) een zeer 
waardevol instrument is. Ik hoop deze samenwerking met jou ook in de 
toekomst voort te kunnen ze� en. 

Mijn co-promotor dr. K.J. Ponsen
Beste Kees-Jan, toen ik als oudste co aanklopte, leek het er even op dat 
ik (door ziekte binnen de traumastaf) niet op G7Noord mocht beginnen. 
Jij zei toen: ‘Laat maar gewoon komen’. Dat was een belangrijk moment 
voor mijn AMC-carrière. Wie had gedacht wat er allemaal van zou komen 
toen we in 2006 begonnen met de subsidieaanvraag ZiROP bij ZonMw? We 
hebben ze wat geleerd. Het project zou nooit iets zijn geworden zonder jouw 
vermogen om mensen te enthousiasmeren en bij elkaar te brengen (en te 
houden). In de afgelopen jaren heb ik enorm veel van je geleerd, van het 
leiden van projecten tot het enthousiasmeren en presenteren. Ik verheug 
mij op de laatste twee jaar van mijn opleiding als ik ook de ins en outs van de 
traumatologie van je kan leren. 

De promo� ecommissie, prof. dr. P.M.M. Bossuyt, prof. dr. C.N. van Dijk, dr. 
J.H. Hegeman, prof. dr. J.S. Laméris, prof. dr. M.M. Levi, prof. dr. P.T.A.M. Lips, 
prof. dr. P. Patka
Dank voor het zi�  ng nemen en uw � jd om mijn proefschri�  te lezen en 
becommentariëren. Het is een eer om u als promo� ecommissie te hebben.
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De paranimfen Teun Peter Saltzherr en Michiel Boele van Hensbroek
Teun Peter, het is een eer om jou als paranimf te hebben. Ik kon mij geen 
betere onderzoekscollega wensen. Je was al snel, net als ik, volledig 
ondergedompeld in de taakjes, onderzoeksopzetjes en subsidieaanvragen. 
Wat ontze� end leuk dat ook voor jou het vaderschap en de opleiding binnen 
zijn. Dank voor je inzet, rela� vering en steun. 
Michiel, ik ben blij dat ook jij mijn paranimf bent. Het is leuk om te zien 
hoe jij het fantas� sch doet in Amsterdam, met het voorzi� erschap van ISN, 
studie en andere bezigheden. Als grote broer ben ik trots op je. Dank dat je 
deel wilt nemen in de knokploeg. 

Alle collega’s van G4: Mark van Heijl, Teun Peter, Mark Scholing, Jan, Paul, 
Bas, Jikke, Oddeke, Niels, Philip, Sjoerd, Wietse, Wytze, Dara, Malaika, 
Robert, Emma, Ee� e, Liselo� e, Annemiek, Ping, Jordy, Roos, Adrienne, en alle 
appendici van het lab.
Ik heb met jullie een mooie � jd gehad. Dank voor het delen van het 
onderzoeksleed, de standaardlunch om (5 minuten vóór) 12 uur s� pt, taart 
op “Oud Bussum” en de colaatjes om 4 uur ‘s middags. Het ga jullie goed en ik 
wens jullie veel succes bij het afronden van jullie onderzoekswerkzaamheden, 
sollicita� es en specialisa� es. 

De Trauma Unit: Jan Luitse, Robert Haverlag, Bart van Dijkman, Taco O� o, 
Kees van der Vlies, Karine van Scherpenzeel
Dank voor de gezelligheid, het (leerzame) onderzoek en de goede samen-
werking. Ik hoop ook in de toekomst met jullie samen te kunnen werken. 
Daarnaast wil ik iedereen van de AMC verpleegafdeling ‘Traumatologie’ op 
G7Noord (inmiddels al deels uitgevlogen naar andere ziekenhuizen) hartelijk 
danken voor de fantas� sche � jd � jdens mijn oudste co-schap en de eerste 
maanden van mijn onderzoek. 

Alle medeauteurs van de ar� kelen in dit proefschri� 
In het bijzonder Astrid Gribnau voor het tweede hoofdstuk. Daarnaast dank ik 
Jan Luitse en Mario Maas voor het uitgebreide onderwijs en het classifi ceren 
van de calcaneusfracturen (derde hoofdstuk). Ook Saakje Mulder en Renee 
Luigies: dank voor de samenwerking en de mooie stukken. 

Secretaressen
Allereerst Jacqueline Brockhoff . Wat was (niet alleen) ik blij toen je gillend 
wegliep bij de Internisten in Purmerend en snel terugkwam naar de Trauma 
Unit. Het succes van de Trauma Unit is zeker ook te wijten aan jouw inbreng. 
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Daarnaast natuurlijk Joke Schumacher, de spil van G4. Jij weet haarfi jn wat er 
overal speelt en G4 is G4 niet zonder jou. Verder Trudi van Rooijen, Carla van 
Huisstede en Coos van Gosliga. Ik dank jullie allen voor jullie inzet en steun. 

Alle stafl eden van de Chirurgie in het AMC
Speciale dank aan Olivier Busch en Marja Boermeester. Hartelijk dank 
voor jullie inbreng en discussies over de studieopzet en het review over 
open buikbehandeling. Daarnaast dank aan professor Gouma. U bent een 
inspirator voor elke onderzoeker op G4.

Anderen uit het AMC die ik speciaal wil danken
Marcel Dijkgraaf, jij denkt op een niveau dat ik af en toe maar moeilijk kan 
bijbenen. Ik hoop dat ik iets van jouw wijsheid heb meegenomen. Nynke 
van Dijk, dank voor jouw analyse en inbreng in de ar� kelen. Tonnie Janmaat, 
Bert Wiegman en Carla Bouwhuis, zonder jullie waren de ZiROP projecten 
nooit van de grond gekomen. Fia Pontzen, Fieke Oostvogel en Mariska 
Klooster, dank voor de leuke en goede samenwerking. Het TraumaNet 
kan zich geen beter team wensen. Fia, je weet, mocht ik per ongeluk mijn 
hand a	 akken, dan meld ik mij. Alice Scheff er, dank voor je hulp bij de CTI 
ar� kelen. Ik hoop dat jij er binnenkort ook op kunt promoveren. Tenslo� e 
Joanne Mouthaan en Miranda Olff . Dank voor de hulp met de vragenlijsten 
en andere onderzoekszaken. 

De stafl eden en assistenten uit het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ), 
onder de bezielende leiding van dr. E.Ph. Steller
Ik wil jullie hartelijk danken voor de steun en mogelijkheid dit proefschri�  
naast mijn werk af te kunnen maken. De stafl eden wil ik daarnaast danken 
voor het creëren van een fantas� sch opleidingsklimaat. Speciale dank aan de 
assistenten voor de goede sfeer en collegialiteit. Het is een genoegen en een 
eer om in het SLAZ mijn opleiding te doen. 

Pulak R. Goswami
My best man and man of famous oneliners. Ik wil je hierbij buitengewoon 
danken voor de snelle en goede Engelse correc� e van de ar� kelen. Jouw 
vriendschap is mij zeer dierbaar.

Ger Stok
Jou wil ik danken voor je hulp bij de opmaak van dit proefschri� . 
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Mijn (schoon) familie
Mam & Frits, Marieke & Bram, Leonie en Michiel, Pa & Jesse, Lotje en 
Julia, Hans & Heleen en Wietske. Jullie vonden de keuze voor het doen van 
onderzoek maar een rare keuze, maar jullie steun was onvoorwaardelijk. 
Mam, dank voor je hulp en geduld bij het opmaken van het boekje. Het 
resultaat is er naar!

Natuurlijk mijn gezin
Maike, Milou en Teun, jullie zijn het beste en mooiste dat ik mij kan wensen. 
Dank voor jullie liefde, steun en rela� vering. Ik hou eindeloos veel van 
jullie. 




